Informacja prasowa

Nowe Moto E4 i Moto E4 Plus: jeszcze więcej zalet w smartfonie
12 czerwca 2017 r. - Na rynku nie brakuje niedrogich smartfonów - oferują one podstawowe
funkcje, a ich jakość bywa różna. To oznacza, że wybór urządzenia, który będzie zgodny z
potrzebami i oczekiwaniami użytkowników nie jest wcale taki szeroki.
Odpowiedzią na tę sytuację są nowe Moto E 4 i Moto E4 Plus. Atrakcyjny wygląd i dodatkowe
funkcje są w stanie zadowolić osoby potrzebujące wydajnej baterii wystarczającej na cały dzień
działania, znakomitego wyświetlacza i zaawansowanych funkcji aparatu - a to wszystko w
połączeniu z przystępną ceną.

Moto E4: Lepiej mieć wszystko czego potrzebujesz
Moto E4 została wyposażona w jasny ekran HD o przekątnej 5 cali oraz elegancką, metalową
obudowę. Czterordzeniowy procesor i łączność 4G1 oferowane przez Moto E4 umożliwiają szybką
aktualizację statusu w serwisach społecznościowych oraz transmisję wideo.
Moto E4 posiada także aparat 8 MP z autofokusem pozwalający uchwycić każdy istotny moment
i okazję do zrobienia idealnego zdjęcia. Przedni aparat o rozdzielczości 5 MP wykona natomiast
świetne selfie i to w każdych warunkach oświetleniowych.
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Bateria o pojemności 2800 mAh* zapewnia cały dzień działania na jednym ładowaniu, dzięki
czemu można cieszyć się swobodą korzystania ze smartfona z dala od gniazdka i ładowarki.

Moto E4 Plus: Lepiej mieć ultrawydajną baterię
Dla osób poszukujących jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, w tym większego ekranu i
pojemniejszej baterii powstał model Moto E4 Plus. Wystarczy jedno spojrzenie na dobrej jakości
wyświetlacz HD 5.5”, otoczony idealnie gładką, metalową obudową, by dać się oczarować.
Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia dłuższe działanie telefonu bez troski o rozładowany
akumulator**. A gdy przyda się zastrzyk energii, z Moto E4 Plus nie trzeba zwalniać tempa –
wystarczy chwila z szybką ładowarką o mocy 10 W, która umożliwia kilkugodzinną pracę telefonu
po zaledwie kilkunastu minutach ładowania.
Szybki dostęp do wszystkich funkcji telefonu to zasługa czytnika linii papilarnych. Smartfon nie
pozwoli przegapić żadnej ważnej chwili. Tylny aparat o rozdzielczości 13 MP z autofokusem i
przednia kamera 5 MP z lampą błyskową pozwolą uchwycić wszystko, co dzieje się dookoła w
bardzo dobrej jakości.
Czterordzeniowy procesor i łączność 4G1 w Moto E4 Plus oferują wydajność, jakiej potrzeba do
przeglądania ulubionych stron internetowych, działania gier i o wiele więcej. W połączeniu z
najnowszą wersją najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie - Android™ 7.1 – Moto
E4 Plus oferuje jeszcze więcej zalet i ciekawych funkcji, które warto poznać osobiście.

Ceny i dostępność
Smartfony Moto E4 i Moto E4 Plus będą dostępne w różnych kolorach od lipca 2017.
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Niektóre cechy, funkcjonalności i specyfikacja produktu mogą zależeć od sieci i podlegać dodatkowym warunkom oraz opłatom.
Mogą też ulec zmianie bez powiadomienia.
* Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie profilu przeciętnego użytkownika, z
uwzględnieniem trybów działania i gotowości. Rzeczywista wydajność baterii jest różna i zależy od mocy sygnału, konfiguracji sieci,
wybranych funkcji, wykorzystania transmisji głosu i danych, temperatury działania oraz sposobu korzystania z aplikacji.
** Bateria musi być mocno wyczerpana. Szybkość ładowania zmniejsza się wraz z poziomem naładowania baterii. 5000 mAh to
typowa pojemność. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie przeciętnego,
mieszanego profilu wykorzystania, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych.
Rzeczywisty czas działania baterii może się różnić i zależy od wielu czynników, takich jak moc sygnału, konfiguracja sieci, wiek
baterii, temperatura działania, wybrane funkcje, ustawienia urządzenia, a także wzorce wykorzystania transmisji głosu i danych oraz
aplikacji.
Urządzenie zostało zaprojektowane i jest produkowane przez/dla Motorola Mobility — podmiot w pełni zależny Lenovo.
MOTOROLA, stylizowane logo M, MOTO oraz rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC. Android jest
znakiem towarowym Google, Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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O firmie Motorola
Firma Motorola Mobility LLC została przejęta przez Lenovo Group Holdings w 2015 r. Motorola
Mobility jest podmiotem w pełni zależnym Lenovo, który projektuje i produkuje wszystkie
telefony komórkowe marki Moto.
O firmie Lenovo
Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach
sięgających 43 miliardów USD — jest liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii dla
użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz dla dużych przedsiębiorstw. Nasza oferta
bezpiecznych produktów i usług o wysokiej jakości obejmuje komputery osobiste (w tym
legendarną markę Think i urządzenia Yoga działające w różnych trybach), stacje robocze,
serwery, pamięć masową, inteligentne telewizory, a także produkty mobilne, takie jak smartfony
(w tym marki Motorola), tablety i aplikacje. Zapraszamy do dołączenia do nas w serwisie
LinkedIn, obserwowania nas na Facebooku lub Twitterze (@Lenovo) oraz wizyty w witrynie
internetowej www.lenovo.com
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